
Férias: ideais para aprender idiomas
Para quem quer agregar novas culturas, viajar e buscar oportunidades de emprego, a hora de conhecer outras línguas é agora
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Só tem benefício: aprender um novo idioma abre horizontes e possibilidades
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comercial

É indiscutível a importân-
cia de se agregar conhecimen-
to sempre, em qualquer fase 
da vida. Aprender um novo 
idioma também é assim: só 
traz vantagens para quem 
se dedica a conhecer outras 
culturas e abrir horizontes. Se 
o objetivo é aprender visando 
uma viagem internacional ou 
buscar aquela tão sonhada 
vaga em uma multinacional, 
se joga. A hora de aprender 
é agora. E ainda dá para 
aproveitar os intensivos que 
as escolas de línguas pro-
movem nas férias. Afinal, as 
possibilidades são infinitas 
quando uma pessoa se abre 
a novos conhecimentos, não 
é mesmo?

Vida acadêmica 
Ter know-how em outras 

línguas aumenta as chances 
de expandir os seus conhe-
cimentos acadêmicos, como 
estudar materiais e textos em 
línguas estrangeiras ou até 
mesmo participar de cursos 
ou ações promovidas pela 
sua própria instituição de 
ensino em outros países. 

Praticar é a chave para 
potencializar qualquer coisa 
que você queira fazer na sua 
vida e com um novo idioma 
é a mesma coisa. Está no 
colégio, na faculdade ou na 
pós-graduação? Não impor-
ta! O que vale é aprender e 
praticar cada vez mais. 

Vida proFissional
A maioria das empresas 

inclui este requisito como 
obrigatório em suas oportu-
nidades de emprego, justa-
mente para garantir que os 
colaboradores acompanhem 
o ritmo de expansão dos 

negócios da companhia em 
outros países, fato que cada 
vez é mais recorrente nos 
dias de hoje por conta da 
globalização.

Claro que não é obrigatório 
para todas as profissões ter 
um segundo idioma, mas 
se trata de um diferencial 
bastante valorizado entre as 
empresas. Isso amplia as suas 
chances de conquistar a tão 
sonhada vaga.

Vida social e cultural
Comunicação “é tudo” em 

qualquer lugar do mundo. 
Então, se você for viajar para 
o exterior com intuito de es-
tudar ou de fazer turismo, no 
mínimo você precisa ter um 
conhecimento básico de ou-
tros idiomas para não passar 
por nenhum apuro. 

Além disso, conhecer no-
vos lugares e culturas ex-
pande o modo como você 
vê o mundo e o torna mais 
apto a se adaptar à pessoas e 
situações diferentes. 

idiomas
Nos processos de seleção, 

hoje o inglês deixou de ser 
um diferencial e passou a ser 
um pré-requisito ou até mes-
mo um elemento obrigatório 
de conhecimento para muitas 
empresas. Nos últimos anos 
a procura por outros idiomas 
aumentou, com intuito de 
garantir o destaque durante o 
recrutamento de candidatos.

Quer mais razões para 
aprender um novo idioma?

mais conFianÇa,
mais diVersÃo
Aprender um novo idioma 

aumenta a sua confiança: 
você fará novos amigos, en-
tenderá filmes sem legendas 

e ainda poderá ajudar turistas 
que pedirem informações. 
Elogios, admiração e aplau-
sos ocasionais podem ser um 
lado bem prazeroso quando 
se aprende uma nova língua.

eXercite o cÉreBro
Seus neurônios irão au-

mentar suas atividades quan-
do você aprender um novo 
idioma. Sua memória ficará 
melhor, o que é um enorme 
benefício para também tentar 
te ajudar a sempre encontrar 
as chaves ou ir bem em algu-
ma prova. Esse poder extra 
para o cérebro também o 
ajudará a tomar decisões me-
lhores e mais rapidamente. 
Incrível, não?

peGue o caminHo
menos ViaJado
Ao aprender um novo 

idioma, sua férias se tornarão 
muito mais emocionantes. 
Mesmo com habilidades bási-
cas, você poderá se aventurar 

mais e ter a viagem da sua 
vida. Você verá um lado di-
ferente e autêntico de um país 
e fará novos amigos.

let’s talK
Fazer um intercâmbio e 

aprender um novo idioma 
não é apenas divertido. Você 
também fará muitos amigos 
de várias partes do mundo e 
graças às redes sociais, vai ser 
mais fácil do que nunca ficar 
em contato com seus novos 
amigos (e também continuar 
praticando seu novo idioma).

receptiVo + tolerante =
sensacional
Um novo idioma lhe ajuda-

rá a entender outras pessoas 
e ver o mundo com outros 
olhos. Você irá experimentar 
uma nova forma de viver, 
aprender novos costumes 
e perceber que há mais de 
uma forma de lavar a louça 
ou de fazer um jantar para 
os amigos. Algumas coisas 

serão melhores, outras sim-
plesmente diferentes.

primeira parada,
londres. prÓXima
estaÇÃo, paris
Falar ao menos dois idio-

mas vai impulsionar sua car-
reira. Ser um cidadão global 
que é capaz de se comunicar 
com pessoas do mundo intei-
ro é crucial no nosso mundo 
conectado. E você também 
fará mais dinheiro – uma 
segunda língua é um eterno 
presente.

o mundo estÁ
esperando Você
Uma nova língua lhe per-

mite viver, trabalhar ou es-
tudar em outro país. Você já 
sonhou em abrir um café em 
Paris ou ser aceito em uma 
universidade americana? Fa-
lar o idioma é o primeiro pas-
so para viver estes sonhos.

Com informações de: www.
ef.com.br e www.infojobs.com.br.


